
IMA: SZÍVEM ELSŐ GONDOLATA....

KEDVES DIÁKOK!

LASSAN ELÉRKEZIK A VÁRVA VÁRT VAKÁCIÓ. GONDOLOM, HOGY TI IS MÁR 
NAGYON VÁRJÁTOK. REMÉLEM, HOGY A SOK-SOK PIHENÉS UTÁN, MAJD AZ ÚJ 

ISKOLAÉVET IS FOGJÁTOK VÁRNI. A TANÉV UTOLSÓ HITTANÓRÁJÁVAL KÍVÁNOK 
ÖRÖMÖKBEN GAZDA VAKÁCIÓT!

GYÁRFÁS KINGA HITTANTANÁRNŐ



Pünkösd utáni első vasárnap a
SZENTHÁROMSÁG 

Vasárnapja

Sokan sokféleképpen próbálták 
ábrázolni a Szentháromságot. 

A három isteni személy közül Jézus 
az egyetlen, aki emberi testet 

öltött értünk.
A többi ábrázolás az emberi 

képzelet gyümölcse.

Ez a számomra legkedvesebb 
ábrázolás, mert kifejezi azt a 

szeretetközösséget, amibe 
minket is meghívott Istenünk.



Abban az időben:

Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy 

megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene 
megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt 
most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre, János engedett 
neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és 

látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, az Atya szava 

hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” Mt 3,13-17

Biztosan emlékeztek arra a bibliai történetre, amikor 
a teljes Szentháromság megjelenik előttünk:



Pünkösd utáni második vasárnap
ÚRNAPJA



A hívő katolikusok nagy örömmel készülnek erre a 
csodálatos ünnepre, amikor azt ünnepeljük, hogy 

Jézus velünk maradt az Oltáriszentségben.



Az úrnapi körmenetre készülve gyönyörű virágszőnyegeket 
készítenek, hogy méltó útja legyen a köztünk járó Úrnak.



Feldíszítik a négy 
oltárt, az imádság 

helyszíneit.



Az ünnepi 
szentmisében a 

kenyér ismét 
Krisztus Testévé, 

a bor Krisztus 
Vérévé lesz.



Majd elindul az ünneplő hívők serege körülvéve a 
Legszentebbet.

Azok a gyerekek, akik most voltak 
elsőáldozók, rózsaszirmot 

hintenek az útra.



A négy oltárnál 
elhangzik négy 

evangéliumi rész, 
négy ima és négy 

áldás minden 
világtáj felé.



A körmenet végén visszatérünk a templomba és elénekeljük a 
Te Deum-ot, a legszebb, Istent dicsérő éneket.

Téged, Isten, dicsérünk... Az éneket itt meghallgathatod: 
https://www.youtube.com/watch?v=c9_aw2VhTEQ

https://www.youtube.com/watch?v=c9_aw2VhTEQ


Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis 
meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg.

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. 
A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” Jn 6,48-51




